Maak jij al gebruik van
de 360° beeldendatabank van Vlaanderen?
Iedereen kent Google Streetview, de online toepassing waarmee je virtueel
door straten kan navigeren. Informatie Vlaanderen heeft een vergelijkbare
databank met recente foto’s van alle wegen in Vlaanderen. Deze databank
kan gratis door tal van Vlaamse instanties gebruikt worden.

Bekijk via het internet de terreinsituatie in heel Vlaanderen




Krijg inzicht in de terreinsituatie van op kantoor en verminder het aantal terreinbezoeken.
Bespreek de terreinsituatie met collega’s, medewerkers, bestuursleden en burgers op een
vlottere manier dankzij de foto’s.
Plan de uitvoering van werken efficiënter in en bespaar tijd en kosten.

Gratis toegang?
Medewerkers van tal van Vlaamse instanties krijgen gratis toegang
tot de databank. Weet je niet of je recht hebt op toegang? Geen
probleem! Bij aanmelding wordt nagegaan of je organisatie deel
uitmaakt van de gebruikersgroep. Zo weet je meteen of je toegang
krijgt!

Hoe kan je gebruik maken van de 360°-beeldendatabank?
1)
2)
3)

Open je internet browser.
Surf naar: https://viewer.image-v.be
Je wordt automatisch doorverwezen naar Geosecure Vlaanderen om je te registreren.
Ben je nieuw? Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.
Log in via Geosecure Vlaanderen

Meld je aan met je
gebruikersnaam en
wachtwoord.
Nieuwe gebruikers
Klik hier

Registreer je als nieuwe gebruiker

Gebruik je werkmail!

LET OP!
Gebruik voor registratie bij voorkeur je werkmailadres.
Hiermee wordt er gecontroleerd of je organisatie deel uitmaakt van de gebruikersgroep.
Melding “Onvoldoende rechten”: Als je je voor het eerst registreert wordt een reden gevraagd.
Het is voldoende dat je je organisatie invult (politie, kerkfabriek, OCMW, brandweer, …)
Je login is persoonlijk.
Willen je collega’s ook gebruik maken van de toepassing? Dan vragen ze elk een eigen login aan.

Ontdek de databank!

Zoek op adres
Typ bovenaan het adres in dat je wilt opzoeken. De viewer zoomt in op de locatie.
Navigeer in de panoramafoto’s




Klik op het beeld en beweeg met je muis om rond te kijken in het panoramabeeld.
Klik op de grijze navigatiepijl om de volgende foto te openen.
Klik op een gele stip om een foto naar keuze te openen.

… en zoveel meer mogelijkheden!
Je kan de beelden ook gebruiken voor:




Het opslaan van een foto die je bekijkt (jpg formaat)
Het uitvoeren van metingen: posities, lengtes,...
Het aanmaken van plannen en inventarissen van bv. verkeersborden, straatmeubilair enz.

Meer weten? Klik rechts bovenaan op

voor de online documentatie.

Heb je nog vragen?
Contacteer de helpdesk:




E-mail : helpdesk_agiv@orbitgis.com
Telefoon : 09 340 57 56
Maandag - vrijdag : 8u - 18u

IMAGE-V maakt de 360° beeldendatabank van Vlaanderen in opdracht van Informatie Vlaanderen
(voorheen AGIV). De tijdelijke handelsvereniging IMAGE-V wordt gevormd door landmeetbureau
Teccon en ingenieurs- en adviesbureau Sweco Belgium (voorheen Grontmij Belgium). Dit zijn twee
bedrijven met een specialisatie op het vlak van mobile mapping.
Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?





Inwinning van extra zones (parken, fietspaden,...)
Kartering van objecten in het openbaar domein
- Aanmaak basisinventaris
- Actualisatie bestaande inventarissen
3D puntenwolk en afgeleide producten
Advies en ondersteuning

Haal meer uit de databank!
Bespreek met IMAGE-V de mogelijkheden voor jouw organisatie.
 E-mail : info@image-v.be
 Telefoon : 03 722 17 44

Meer info over dit project op
www.image-v.be

